
00  

 1 

 التربية اإلسالمية

بتدائي الصف الثالث اال  
 منتصف الفصل الدراسي األول 

 * سورة الغاشية* 

 مث  ...................... رث  يت  ......................  نت مت زت  ......................  يب ىب نب ٱُّٱ

 ىل مل  ...................... ىك مك  لك اك  ...................... ىق يف ىف يث ىث  ......................

  َّ  ين  ...................... نن من زن رن مم ام يل

  

     . ............................ ←انغاشٍح  *

     . ............................ ←ًَاسق  *

  . ............................ ←عطحد  *
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 التربية اإلسالمية

بتدائي الصف الثالث اال  
 منتصف الفصل الدراسي األول 

 

  

 ( ٌشجغ انُاط ٌٕو انمٍايح إنً ستٓى ................... .1

 (  نهحغاب ٔانجضاء –نهجضاء  –) نهحغاب       

 ( ذؼشض عٕسج انغاشٍح ....................... .2

 لصح عٍذَا يحًذ يغ لٕيّ ( –ػاداخ انؼشب لثم اإلعالو  – انمٍايحأحٕال ٌٕو ) 

 انضساتً انًثثٕثح ًْ ........................ . -3

 األشجاس انؼانٍح (  – انثغط انًفشٔشح –) األخثاس انكارتح    

 نٍظ ػهى انشعٕل إال ........................... . -4

  ( ٔانثالؽانذػٕج  –انثالؽ  –) انذػٕج       
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 التربية اإلسالمية

بتدائي الصف الثالث اال  
 منتصف الفصل الدراسي األول 

 *آية الكرسي  *

 خت حت جت  ....................... خب حب  ....................... هئ مئخئ  .......................  جئ يي ىي ني مي ٱُّٱ

  َّ  مسخس حس جس  ....................... جخ مح جح مجحج مث  هت  .......................

  

 . ................................. ←  عُح -1

 . .................... ←  ٌحٍطٌٕ -2

 . .................... ←  دِؤٌ -3

 ط تؼهى اهلل .................. .ال ٌحٍ -1

ٌ  –) إَظ             (  إَظ ٔال جاٌ –جا

 دِ حفظًٓا أي حفظ ................. .ؤٔال ٌ -2

 انجُح ٔانُاس (  –اإلَظ ٔانجٍ  – انغًأاخ ٔاألسض)     

  -انغُح ًْ :ٱَّٱٱٱمب خب حب جب هئٱٱُّ  -3

 (  انُؼاط –انشاحح  –) انغفهح        
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 التربية اإلسالمية

بتدائي الصف الثالث اال  
 منتصف الفصل الدراسي األول 

 جم يل ..................  . مل خل مغ  ........................  مع جع مظ .......................  مض خض حض جض ٱُّٱ
 يه ................... مه جه ين  ...................... من خن حن جن يم ..................... مم خم حم

 ُّ َّ  ..................... ٌّ ٰى ٰر ٰذ ..................... ىي ................... خي حي ....................

  َّ رئ ّٰ  .....................

 .  ...........................   ←   * ػهك

  . ...........................   ←  ّ* َادٌ

   . ........................... ←  * انضتاٍَح

  

 . .............................أيشَا اهلل ذؼانى فً أٔل عٕسج انؼهك تـ  -1

 كهٓا . .............................ػهى اهلل عٍذَا آدو  -2

 ..............................أٌ ٌرشن ( طهة أتٕ جٓم يٍ انشعٕل ) -3
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 التربية اإلسالمية

بتدائي الصف الثالث اال  
 منتصف الفصل الدراسي األول 

 

 فعم اهلل عٍذَا آدو ػهى انًالئكح تـ ....................... . -1

 (  ىهانؼ –انغُى  –) انمٕج          

 عٍذَا يحًًذا فً انغٕسج تـ ....................... . –ذؼانى  –أيش اهلل  -2

 لرال انكفاس (  – ٔانرمشبتانغجٕد  –) ذؼهٍى انًغهًٍٍ     

 انضتاٍَح ْى يالئكح ....................... . -3

 انًٕخ (  – انؼزاب –) انشحًح           
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 التربية اإلسالمية

بتدائي الصف الثالث اال  
 منتصف الفصل الدراسي األول 

 



 (( . ..........، ٔصرًَ  .............، ٔػهًًُ يا  ............)) انهٓى اَفؼًُ تًا 

  

 .  .............................ٌذػٕ انحذٌث انششٌف إنى  -1

 . .....................ٌجة أٌ ٌكٌٕ انؼهى ٔعٍهح نهرمشب إنى  -2

 ............................. و......................طهة انؼهى فشٌعح ػهى كم  -3

  

1- . ................. ْٕ ٌ  انؼهى انُافغ انزي ٌمثم ػهٍّ اإلَغا

 (  ػهٕو انذٌٍ ٔانذٍَا –ػهٕو انذٍَا فمط  –) ػهٕو انذٌٍ فمط     

 َرؼهى يٍ انحذٌث أٌ انرؼهى ٌكٌٕ تـ ..................... . -2

 (  ششاء انكرة –ذحصٍم انؼهى  – انذػاء انًغرًش)        

 ػُذ اكرغاب انؼهى ذشذفغ يكاَح انًرؼهى ػُذ .................... . -3

 (  اهلل ٔانُاط –انُاط  –) اهلل             
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 التربية اإلسالمية

بتدائي الصف الثالث اال  
 منتصف الفصل الدراسي األول 

 ) ب (      ) أ ( 

  (     )     ٚسثة األيشاض     انًسهى ٚتٕضأ  -1

    (     )      قثم انصالج     انًاء انًهٕث  -2

 ( )         ٚحة إخٕاَّ      اإلسالو  -3

 (        )  دٍٚ انُظافح ٔانغٓاسج.       

 

 . ..........................................................انًاء انغاْش ْٕ  -1

  ............. ..............ٔ ..........................ٔ ............ ..............انًاء انغاْش يثم  -2

  ............. ..............ٔ ............ ..............انًاء انغاْش ياء نى ٚتغٛش   -3

  ............. ..............ٚجة أٌ َحافظ عهٗ انًاء ٔال َهقٙ فّٛ  -4
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 التربية اإلسالمية

بتدائي الصف الثالث اال  
 منتصف الفصل الدراسي األول 

√ 

  (      )  ياء سائحتّ كشٚٓح ًٚكٍ استخذايّ فٗ انٕضٕء.  -1

  (      )     انًٛاِ انغاصٚح صانحح نهٕضٕء.  -2

  (      )    انًاء انغاْش ْٕ انزٖ سثق استخذايّ.  -3

 (      )   ياء انثحش ًٚكٍ استخذايّ فٗ انٕضٕء.  -4

 القاذّزاث( –الوحافظت  –الطِازة  –)اإلسالم 

 ششط نهصالج.  ............................... -1

 دٍٚ انُظافح ٔانغٓاسج.  ............................... -2

 فٗ يٛاِ انثحش.  ............................... ٙٚجة أال َشي -3

 عهٗ يٛاِ انثحش.  ...............................ٚجة عهُٛا  -4

 دسجح".  ..........................تسثع  ...........................صالج انجًاعح  تفضم صالج " 

   -: هسادف

 .  .............................................. ← انفز
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 التربية اإلسالمية

بتدائي الصف الثالث اال  
 منتصف الفصل الدراسي األول 

  

 فٗ صالج انجًاعح نهشجال ٚقف اإلياو  ( أ)

 خهف انًصهٍٛ( .  –ٔسظ انًصهٍٛ  – أياو انًصهٍٛ)

 (.كالًْا –يكاٌ عاْش  ٘أ –انُاس صالج انجًاعح فٗ )انًسجذ  ٙٚصه ( ب)

 أقم ( يٍ صالج انفشد.  –يسأٚح  – أفضمصالج انجًاعح ) ( خ)

  

 صالة الظِس صالة الجوعت

  

 

 

  قثم األراٌ( .  – قثم انصالج –خغثح انجًعح تكٌٕ )تعذ انصالج 

  سشٚح ٔجٓشٚح(  – جٓشٚح –صالج انجًعح تكٌٕ )سشٚح 

 (  ٗكالًْا –أٖ يكاٌ عاْش  – انًسجذصالج انجًعح تكٌٕ ف . ) 
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 التربية اإلسالمية

بتدائي الصف الثالث اال  
 منتصف الفصل الدراسي األول 

 (1امتحان )

 جب هئ  مئ خئ ................... جئ يي ................... ني مي ..................... ري ٰى ٱُّٱ
 مج  حج ........................ هت مت خت حت .................... هب مب ..................... حب
  َّ جس مخ ........................ مح ........................

 

 . ............................. ←( ظشٌغ 2  . ........................... ←( خاشؼح 1

 . ............................. ←( ٌشفغ ػُذِ 3

√

 (      )  آٌح انكشعً ٔسدخ فً عٕسج انثمشج . -1

 (      )    ػهى اهلل آدو تؼط األعًاء . -2

 (      ) ٌجة ػهى انًغهى اإلخالص فً طهة انؼهى . -3

 (      )  ٌرؼة اهلل فً حفظ انغًأاخ ٔاألسض . -4

 (      )   يشادف " إٌاتٓى " ) سجٕػٓى ( . -5
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 التربية اإلسالمية

بتدائي الصف الثالث اال  
 منتصف الفصل الدراسي األول 

 

 ) ب (     ) أ (  

 ( )    ٔعائذ    . يشادف ًَاسق -1

 ( )  نرغرمش ػهٍٓا انخالئك   انشعٕل . يٍ طهة أتٕ جٓم -2

 ( )   ذشن انصالج    تغط اهلل األسض . -3

 ( )جشو ػظٍى ذحد ػشػ انشحًٍ      انؼهى  -4

 (  )   ٌشفغ لذس اإلَغاٌ     انكشعً ْٕ  -5

 انشحًح (  – انؼزاب)    انضتاٍَح ْى يالئكح .................... .  -1

 ( انغجذج –) انٕلٕف  ( ًْ ػاليح ................... . ْزِ انؼاليح )  -2

 (  انؼهى – ى) انغُ فعم اهلل عٍذَا آدو ػهى انًالئكح تـ ................ .  -3

 َاس (  – ػهك)    خهك اهلل اإلَغاٌ يٍ ................. .  -4

 (  اهلل –.............. . ) انُاط  ىٌجة أٌ ٌكٌٕ انؼهى ٔعٍهح نهرمشب إن -5

 

 

 

 



00  

 12 

 التربية اإلسالمية

بتدائي الصف الثالث اال  
 منتصف الفصل الدراسي األول 

 (2امتحان )

 ٰى ين ..................... نن من زن رن ..................... ام ................. ىل مل ٱُّٱ
  َّ حب جب هئ مئ ..................... حئ جئ ..................... ىي ني مي  .....................  ري

-ما معنى : *

 ............ ................ ←ػهك  -

 ..................................  ← َّادٌ -

  ............ ............................. ←نٍطغى  -

 . ...........................يٍ إَٔاع انًاء انطٕٓس ياء  -1

 انصالج ............ ................خطثح انجًؼح ذكٌٕ  -2

 ............................اإلعالو دٌٍ  -3

 كهٓا ............ ................ػهَـّى اهلل عٍذَا آدو  -4

 .  ...........................ذؼشض عٕسج انغاشٍح أحٕال ٌٕو  -5
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 التربية اإلسالمية

بتدائي الصف الثالث اال  
 منتصف الفصل الدراسي األول 

 )ب(     ) أ (    

 ( )  .صالج جٓشٌح      يؼُى انفز  -1

 ( ) انزي ٌصهً ٔحذِ .    صالج انجًؼح  -2

 ( )  . جشو عًأي    صالج انظٓش  -3

 ( )  أستغ سكؼاخ .    انكشعً ْٕ  -4

 زائحرّ ( –انًعجد  –أتى جهم  –) حي 

 يٍ انشعٕل أٌ ٌرشن انصالج ............ ................طهة  -1

 . ...........................صالج انجًؼح ذكٌٕ فً  -2

 . ...........................انًاء انطٕٓس ْٕ انزي نى ٌرغٍش  -3

 ال ًٌٕخ ............ ................ٔصف اهلل َفغّ تأَّ  -4
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 التربية اإلسالمية

بتدائي الصف الثالث اال  
 منتصف الفصل الدراسي األول 

 * سورة الغاشية* 

 ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ٱُّٱ

  َّ  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف

  

      انقيايح ←انغاشٍح  *

     وظائد ←ًَاسق  *

  تعطد ←عطحد  *
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 التربية اإلسالمية

بتدائي الصف الثالث اال  
 منتصف الفصل الدراسي األول 

  

 ٌشجغ انُاط ٌٕو انمٍايح إنً ستٓى ................... .( 1

 (  نهحعاب وانجصاء –نهجضاء  –) نهحغاب       

 ( ذؼشض عٕسج انغاشٍح ....................... .2

ّ (لصح  –ػاداخ انؼشب لثم اإلعالو  – أحىال يىو انقيايح)   عٍذَا يحًذ يغ لٕي

 انضساتً انًثثٕثح ًْ ........................ . -3

 األشجاس انؼانٍح (  – انثعط انًفسوشح –) األخثاس انكارتح    

 ػهى انشعٕل إال ........................... .نٍظ  -4

  ( اندعىج وانثالغ –انثالؽ  –) انذػٕج       
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 التربية اإلسالمية

بتدائي الصف الثالث اال  
 منتصف الفصل الدراسي األول 

 *آية الكرسي  *

 مث  هت مت خت حت جت مبهب خب حب جب هئ مئخئ حئ  جئ يي ىي ني مي ٱُّٱ

  َّ  مسخس حس جس مخ جخ مح جح مجحج

  

 . َعاض – غفهح ←  عُح -1

 . يدزكىٌ ←  ٌحٍطٌٕ -2

 . ِيعجص ←  دِؤٌ -3

 ط تؼهى اهلل .................. .ال ٌحٍ -1

ٌ  –) إَظ             (  إَط وال جاٌ –جا

 ................. .دِ حفظًٓا أي حفظ ؤٔال ٌ -2

 انجُح ٔانُاس (  –اإلَظ ٔانجٍ  – انعًاواخ واألزض)     

  -انغُح ًْ :ٱَّٱٱٱمب خب حب جب هئٱٱُّ  -3

 (  انُعاض –انشاحح  –) انغفهح        
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 التربية اإلسالمية

بتدائي الصف الثالث اال  
 منتصف الفصل الدراسي األول 

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض ٱُّٱ
 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم
  َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

  دو جايد   ←   * ػهك

  قىيّ وعشيسذّ   ←   ّ* َادٌ

   يالئكح انعراب ←  * انضتاٍَح

  

 . انقساءجأيشَا اهلل ذؼانى فً أٔل عٕسج انؼهك تـ  -1

 كهٓا . األظًاءػهى اهلل عٍذَا آدو  -2

 . انصالجأٌ ٌرشن ( طهة أتٕ جٓم يٍ انشعٕل ) -3
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 التربية اإلسالمية

بتدائي الصف الثالث اال  
 منتصف الفصل الدراسي األول 

 فعم اهلل عٍذَا آدو ػهى انًالئكح تـ ....................... . -1

 (  ىهانع –انغُى  –) انمٕج          

 ....................... .فً انغٕسج تـ عٍذَا يحًًذا  –ذؼانى  –أيش اهلل  -2

 لرال انكفاس (  – تانعجىد وانرقسب –) ذؼهٍى انًغهًٍٍ     

 انضتاٍَح ْى يالئكح ....................... . -3

 انًٕخ (  – انعراب –) انشحًح           
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 التربية اإلسالمية

بتدائي الصف الثالث اال  
 منتصف الفصل الدراسي األول 



ًًا، ٔصرًَ  يُفعُي، ٔػهًًُ يا  عهًرُيتًا )) انهٓى اَفؼًُ   (( . عه

  

 .  طهة انعهىٌذػٕ انحذٌث انششٌف إنى  -1

 . اهللٌجة أٌ ٌكٌٕ انؼهى ٔعٍهح نهرمشب إنى  -2

 . يعهى ويعهًحطهة انؼهى فشٌعح ػهى كم  -3

  

ٌ ْٕ ................. .انؼهى  -1  انُافغ انزي ٌمثم ػهٍّ اإلَغا

 (  عهىو انديٍ واندَيا –ػهٕو انذٍَا فمط  –) ػهٕو انذٌٍ فمط     

 َرؼهى يٍ انحذٌث أٌ انرؼهى ٌكٌٕ تـ ..................... . -2

 ششاء انكرة (  – ذحصيم انعهى – انذػاء انًغرًش)        

 يكاَح انًرؼهى ػُذ .................... . انؼهى ذشذفغػُذ اكرغاب  -3

 (  اهلل وانُاض –انُاط  –) اهلل             
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 التربية اإلسالمية

بتدائي الصف الثالث اال  
 منتصف الفصل الدراسي األول 

 (  ب )     (  أ )

  (   2  )  ٚسثة األيشاض     انًسهى ٚتٕضأ  -1

    (  1  )    قثم انصالج     انًاء انًهٕث  -2

 (      )   ٚحة إخٕاَّ      اإلسالو  -3

 (   3   ) دٍٚ انُظافح ٔانغٓاسج.       

 

 . الواء الرٕ لن ٗسبق استعوالَانًاء انغاْش ْٕ  -5

  . ّالثلج الوطسٔ  هاء الٌِسانًاء انغاْش يثم  -6

  . زائحتَٔ  لًَْانًاء انغاْش ياء نى ٚتغٛش   -7

  . القاذّزاثٚجة أٌ َحافظ عهٗ انًاء ٔال َهقٙ فّٛ  -8
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 التربية اإلسالمية

بتدائي الصف الثالث اال  
 منتصف الفصل الدراسي األول 

√ 

  ( × ) ياء سائحتّ كشٚٓح ًٚكٍ استخذايّ فٗ انٕضٕء.  -5

  ( × )    انًٛاِ انغاصٚح صانحح نهٕضٕء.  -6

  ( × )   انًاء انغاْش ْٕ انزٖ سثق استخذايّ.  -7

 ( √ )  ياء انثحش ًٚكٍ استخذايّ فٗ انٕضٕء.  -8

 القاذّزاث( –الوحافظت  –الطِازة  –)اإلسالم 

 ششط نهصالج.  الطِازة -5

 دٍٚ انُظافح ٔانغٓاسج.  اإلسالم -6

 فٗ يٛاِ انثحش.  القاذّزاث ٙٚجة أال َشي -7

 عهٗ يٛاِ انثحش.  الوحافظتٚجة عهُٛا  -8

 دسجح".  عشسٗئتسثع  الفر" صالج انجًاعح  تفضم صالج  

 . الوٌفسد الرٓ ٗصلٔ ّحدٍ ← انفز هسادف
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 التربية اإلسالمية

بتدائي الصف الثالث اال  
 منتصف الفصل الدراسي األول 

  

 فٗ صالج انجًاعح نهشجال ٚقف اإلياو  ( ث)

 خهف انًصهٍٛ( .  –ٔسظ انًصهٍٛ  – أهام الوصل٘ي)

 (.كالُوا –يكاٌ عاْش  ٘أ –انُاس صالج انجًاعح فٗ )انًسجذ  ٙٚصه ( ج)

 أقم ( يٍ صالج انفشد.  –يسأٚح  – أفضلصالج انجًاعح ) ( ح)

  

 صالة الظِس صالة الجوعت

 زكعتاى -1

 جِسٗت -2

 فٖ الوسجد -3

 تسبقِا خطبت  -4

 جواعت -5

 زكعاثأزبع  -1

 سسٗت  -2

 الوسجد أّ أٓ هكاى طاُس  -3

 ال تسبقِا خطبت  -4

 جواعت أّ هٌفسًدا -5

  قثم األراٌ( .  – قبل الصالة –خغثح انجًعح تكٌٕ )تعذ انصالج 

  سشٚح ٔجٓشٚح(  – جِسٗت –صالج انجًعح تكٌٕ )سشٚح 

 (  ٗكالًْا –يكاٌ عاْش  ٘أ – الوسجدصالج انجًعح تكٌٕ ف . ) 
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 التربية اإلسالمية

بتدائي الصف الثالث اال  
 منتصف الفصل الدراسي األول 

 (1امتحان )

 مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ٱُّٱ
  َّ جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب

 

 شىك يس  ←( ظشٌغ 2    ذنيهح  ←خاشؼح ( 1

  يرىظم إنيّ ←( ٌشفغ ػُذِ 3

√

 (√)  ٔسدخ فً عٕسج انثمشج .آٌح انكشعً  -1

 (×)    ػهى اهلل آدو تؼط األعًاء . -2

 (√) ٌجة ػهى انًغهى اإلخالص فً طهة انؼهى . -3

 (×)  ٌرؼة اهلل فً حفظ انغًأاخ ٔاألسض . -4

 (√)   يشادف " إٌاتٓى " ) سجٕػٓى ( . -5
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 التربية اإلسالمية

بتدائي الصف الثالث اال  
 منتصف الفصل الدراسي األول 

 ) ب (     ) أ (  

 (1)    ٔعائذ    يشادف ًَاسق . -1

 (3)  نرغرمش ػهٍٓا انخالئك   انشعٕل . يٍ أتٕ جٓمطهة  -2

 (2)   ذشن انصالج    .تغط اهلل األسض  -3

 (5)جشو ػظٍى ذحد ػشػ انشحًٍ      انؼهى  -4

 (4)   ٌشفغ لذس اإلَغاٌ     انكشعً ْٕ  -5

 انشحًح (  – انعراب)    انضتاٍَح ْى يالئكح .................... .  -1

 ( انعجدج –) انٕلٕف  ( ًْ ػاليح ................... . ) ْزِ انؼاليح  -2

 (  انعهى – ىانغُ)  ................ . فعم اهلل عٍذَا آدو ػهى انًالئكح تـ  -3

 َاس (  – عهق)    خهك اهلل اإلَغاٌ يٍ ................. .  -4

 (  اهلل –.............. . ) انُاط  ىٌجة أٌ ٌكٌٕ انؼهى ٔعٍهح نهرمشب إن -5
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 التربية اإلسالمية

بتدائي الصف الثالث اال  
 منتصف الفصل الدراسي األول 

 (2امتحان )

 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل ٱُّٱ
  َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي

-: عنىما م *

 . دو جايد ←ػهك  -

 . ّقىيّ وعشيسذ ← َّادٌ -

  . يرجاوش انحد في انعصياٌ ←نٍطغى  -

 .  انُهسيٍ إَٔاع انًاء انطٕٓس ياء  -1

 انصالج . قثمخطثح انجًؼح ذكٌٕ  -2

 . انُظافحدٌٍ اإلعالو  -3

 كهٓا . األظًاءػهَـّى اهلل عٍذَا آدو  -4

 .  انقيايحذؼشض عٕسج انغاشٍح أحٕال ٌٕو  -5
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 التربية اإلسالمية

بتدائي الصف الثالث اال  
 منتصف الفصل الدراسي األول 

 )ب(     ) أ (    

 (2)  .صالج جٓشٌح      يؼُى انفز  -1

 (1) .انزي ٌصهً ٔحذِ     صالج انجًؼح  -2

 (4)  . عًأيجشو     صالج انظٓش  -3

 (3)  أستغ سكؼاخ .    انكشعً ْٕ  -4

 زائحرّ ( –انًعجد  –أتى جهم  –) حي 

 يٍ انشعٕل أٌ ٌرشن انصالج . أتى جهمطهة  -1

 . انًعجدصالج انجًؼح ذكٌٕ فً  -2

 . زائحرّانًاء انطٕٓس ْٕ انزي نى ٌرغٍش  -3

 ال ًٌٕخ . حئصف اهلل َفغّ تأَّ  -4

 

 

 


